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Podmínky a pravidla nakládání s e-mailovým účtem žáka 
zřízeným pod doménou ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24 

Zřízení žákovského účtu ve službě Google Workspace 
Každému žákovi ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24 je zřízen e-mailový účet ve formátu 
jmeno.prijmeniRR (RR = rok nástupu) @chrustova.eu  
Příklad: žák, který se jmenuje František Novák a v roce 2015 nastoupil na školu, má zřízený účet 
frantisek.novak15@chrustova.eu 
E-mailový účet je zřizován pod doménou ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24 – chrustova.eu a žák jeho 
prostřednictvím může využívat následující služby pro vzdělávání: 

• E-mail, 
• Disk (cloudové uložiště), 
• Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) 
• Učebna (virtuální třída), 
• Skupiny (hromadná komunikace). 

Přístup k žákovským účtům 
Správou žákovských uživatelských účtů je pověřen zaměstnanec ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24. 
Žákovské e-mailové účty žáků budou využívat tyto subjekty: 
 

• Žáci 
• Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24 (zasílání informací, úkolů, atd.) 
• Třetí strany, a to za účelem zajištění služeb souvisejících se vzděláváním (např. organizátoři 

soutěží a vzdělávacích akcí). 

Omezení pro využívání školního žákovského účtu 
Žákovský e-mailový účet nesmí být využíván k následujícím aktivitám: 
 

• Registrace a přihlašování na sociální sítě typu Facebook, Instagram, Twitter. 
• Registrace a přihlašování na stránky se závadným, nelegálním či pornografickým a erotickým 

obsahem. 
• Rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (např. reklamních a marketingových nabídek 

soukromých společností). 
• Jakýmkoli dalším aktivitám, které by poškozovaly dobré jméno školy. 

 
Ve všech dalších bodech se žák při užívání školního žákovského účtu řídí platnými podmínkami 
společnosti Google a Školním řádem ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24. 
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Heslo 
Po zřízení mají všichni žáci nastavené předem určené heslo. Žák je povinen si heslo při prvním 
přihlášení změnit. 
Je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka zapamatovatelné 
s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho ochrany. Doporučuje se heslo nikomu 
nesdělovat a nezapisovat si ho na viditelná a dostupná místa společně s e-mailovou adresou. Dále se 
nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. 
V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na správce Google Workspace ZŠ Slezská Ostrava, 
Chrustova 24, který mu heslo obnoví. 

Výmaz účtu Google 
Po ukončení studia dojde k výmazu žákovského e-mailového účtu, a to do 30 dnů ode dne, kdy přestal 
být žákem školy. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Žákovský účet v rámci služby Google Workspace je žákovi zřizován na základě jeho souhlasu (u žáků 
starších 15 let) nebo souhlasu zákonného zástupce (u žáků mladších 15 let) se zpracováním osobních 
dat třetí stranou. 
Společnost Google v rámci zřízení účtu zpracovává pouze tyto osobní údaje: Jméno, příjmení a nově 
vytvořený e-mailový účet. Údaje jsou zpracovávány po dobu studia žáka. 
Žák nebo zákonný zástupce může tento souhlas kdykoli odvolat. 
 


